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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je digitální kabelová televize. V první a druhé kapitole se zabývá 
popisem nejpoužívanějších systémů digitální televize v České republice a to standardy DVB-C, DVB-
S, DVB-T a IPTV. Ve třetí kapitole se detailněji zaměřuje na digitální kabelové vysílání, jeho 
modulaci, demodulaci, hybridní sítě HFC a jejich přenosovými médii. Poslední kapitola je věnována 
celkově digitálnímu vysílání z pohledu uživatele, pro kterého obsahuje vysvětlení pojmů, důvod 
digitalizace, zapojení jednotlivých systémů s jejich službami a přehled současného digitálního 
vysílání v České republice a jednoznačný návod jak vybrat potřebné zařízení pro příjem digitálního 
vysílání.  

Klíčová slova : DVB-C, DVB-S, DVB-T, IPTV, HFC, Set-top Box, MPEG2-TS, Reed-Solomon, CI 

 

The subject of this bachelor thesis is digital cable television. In the first and second chapter the most 
used systems of digital television in the Czech Republic are described, which include DVB-C, DVB-
S, DVB-T and IPTV standards. The next chapter focuses in detail on digital video broadcasting, its 
modulation, demodulation, hybrid networks HFC, and their broadcast media. The fourth chapter is 
dedicated to digital broadcasting from the user’s point of view, for who the explanation of 
terminology, the origin of digitalization, the connection of individual systems with their services, and 
an overview of current digital broadcast in the Czech Republic are engaged and clear instructions  
how select the necessary equipment to receive digital broadcasts. 

Key words : DVB-C, DVB-S, DVB-T, IPTV, HFC, Set-top Box, MPEG2-TS, Reed-Solomon, CI 
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Seznam použitých symbolů zkratek 

Zkratka Anglicky Česky 
A/D Analog to digital converter Analogově digitální převodník 
ACM Adaptive Coding and Modulation Adaptivní kódování a modulace 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line  
BCH Bose Chaudhuri Hocquenghem  
BTS Base Transceiver Station Základnová převodní stanice 
CI Common Interface Společné rozhraní 
COFDM Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing 
Kódovaný ortogonální multiplex s 
kmitočtovým dělením 

DSLAM Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer 

 

DVB Digital Video Broadcasting Project Projekt DVB 
DVB-C Digital Video Broadcasting - Cable Digitální kabelová televize 
DVB-C2 Digital Video Broadcasting - Cable 

second generation 
Digitální kabelová televize druhé generace 

DVB-H  Digital Video Broadcasting - Handheld Digitální televize pro přenosná zařízení 
DVB-S Digital Video Broadcasting - Satellite Satelitní digitální televize 
DVB-S2 Digital Video Broadcasting - Satellite 

second generation 
Satelitní digitální televize druhé generace 

DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial Pozemní digitální televize 
DVB-T2 Digital Video Broadcasting - Terrestrial 

second generation 
Pozemní digitální televize druhé generace 

EMI Electromagnetic interference Rušení elektromagnetickým polem 
EPG Elektronic Program Guide Elektronický programový průvodce 
ETSI European Telecommunications Standards 

Institute 
Evropský telekomunikační institut 

FEC Forward error correction Oprava chyb před vysíláním 
GSE Generic Stream Encapsulation Obecné datové toky 
HD High-definition Vysoké rozlišení 
HDTV High-definition television Televize ve vysokém rozlišení 
HFC Hybrid fiber-coaxial Hybridní opticko-koaxiální sítě 
IDTV Integrated digital television Integrované digitální televizory 
IGMP Internet Group Management Protokol  
IP Internet protocol Internetový protokol 
IPTV Internet Protocol television Televize přes internetový protokol 
LDPC Low-density parity-check  
MPEG Motion Picture Experts Group Skupina expertů pro pohyblivý obraz 
MSB Most significant symbol Nejvýznamnější bit 
PLP Physical Layer Pipes  
QAM  Quadrature amplitude modulation Kvadraturní amplitudová modulace 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying Kvadraturní fázová modulace 
RF Radio frequency Radiofrekvenční 
RS Reed-Solomon Reed-Solomon 
RTSP Real Time Streaming Protocol  
SAW Surface acoustic wave  
SDTV Standard Definition TeleVision Televize se standardním rozlišením 
STB Set-top box Set-top box 
TS Transport stream Transportní toky 
VCM Variable Coding and Modulation Variabilní kódování a modulace 
VOD Video on demand Video na přání 
VOIP  Voice over Internet Protocol Telefonování přes internetový protokol 
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1 Úvod 
V roce 1923 Vladimír Zworykin
daly vzniknout budoucímu televiznímu vysílání. Již v
přijímačů. Několik set televizních divák
úpadku během 2.světové války se v
několik tisíc televizních přijímačů

Obr.1 Nárůst po

Po roce 1950 již bylo stále častější vid
první barevné vysílání.  Po roce 1955 se již televizory instalovaly hromadn
jiných společenských míst po tisíci kusech. 

V bývalém Československu okolo roku 1953
znamená. Na popud tehdejší politické situace v
za 3 měsíce. Zprovoznit televizní vysílání dostal za úkol
1956 začala již Československá televize vysílat zpravodajský po
současně s tímto pořadem se také vysílalo
1973 již začalo první barevné vy

Obr.2 Nárůst počtu televizor
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roce 1923 Vladimír Zworykin uskutečnil první pokusy přenosu obrazů pomocí elektronek, které 
daly vzniknout budoucímu televiznímu vysílání. Již v roce 1939 začala hromadná výroba televizních 

kolik set televizních diváků viz. Obr.1 začalo tvořit novou éru domácí zábavy. 
tové války se v roce 1945 televizní vysílání vrátilo a v následujícím

řijímačů v domácnostech. 

Nárůst počtu televizorů v USA od roku 1939 do 1962.

častější vidět více přijímačů na jednu domácnost, roku 1954 bylo zahájeno 
o roce 1955 se již televizory instalovaly hromadně do spole

míst po tisíci kusech.  

koslovensku okolo roku 1953 měli lidé zatím jen malé podvědomí o tom co
. Na popud tehdejší politické situace v květnu 1953 se mělo televizní vysílání uskute
síce. Zprovoznit televizní vysílání dostal za úkol tehdejší Československý rozhlas. 

eskoslovenská televize vysílat zpravodajský pořad Televizní aktuality a zajímavosti, 
ké vysílalo sportovní zpravodajství Branky Body Vte

alo první barevné vysílání v Československu. Nárůst počtu televizorů

ůst počtu televizorů v Československu od roku 1948 do 1978
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1.1 Začátky Digitalizace 
V analogovém televizním vysílání je jeden program vysílán na kanálu  šířky pásma  6-7 MHz. 
V digitální době je to zbytečné plýtvání šířkou pásma,  nebylo možné splnit narůstající požadavky ze 
strany uživatelů, a proto byl od roku 1993 v projektu DVB (Digital Video Broadcasting Project) 
vyvíjen standard satelitní digitální televize DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite). 
V digitálním vysíláním je na stejné šířce pásma vysílán tzv. multiplex, který obsahuje více programů a 
několik doprovodných dat zkomprimovaných do jednoho celku. V současné době většina 
poskytovatelů stále nabízí i analogové vysílání, které stále využívá stejného pásma jako digitální 
vysílání. Proto musí být analogové vysílání ukončeno aby se mohl tento prostor ve vyhrazeném 
pásmu nahradit digitálním s několikanásobně vyšším počtem televizních vysílání.    

Projekt DVB  je mezinárodní konsorcium vytvořené televizními společnostmi, síťovými operátory a 
dalšími zástupci. V současné době ho tvoří 250 členů ze 35 států celého světa. Od roku 1993 kdy bylo 
konsorcium založeno se jejich specifikace staly normami v oblasti digitální televize po celém světě. 
Evropský telekomunikační institut ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ve 
spolupráci s Evropskou unií vydává specifikace DVB.  

Hlavní tři používané standardy digitálního vysílání jsou digitální kabelová televize  DVB-C (Digital 
Video Broadcasting - Cable), pozemní digitální televize DVB-T (Digital Video Broadcasting — 
Terrestrial), satelitní digitální televize DVB-S. Méně používaným standardem je digitální televize přes 
internet IPTV (Internet Protocol television), nebo se můžeme setkat se standardem digitální televize 
pro přenosné zařízení DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld). 

 

Obr.3 Nárůst počtu přijímačů digitálního vysílání globálně.  

Globální odhad počtu přijímačů DVB byl v roce 2011 okolo 580 miliónů kusů viz. Obr.3. Předpověď 
očekává nárůst do roku 2014 na 890 miliónů kusů. Tyto statistické předpovědi zpracovává společnost 
Screen Digest viz. použitá literatura 1. 
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2 Popis standardů digitálního televizního vysílání. 

2.1 Standard DVB-S 
Standard DVB-S byl vyvíjen v projektu DVB od roku 1993 do roku 1997, standardizován byl 
15.srpna 1994. DVB-S je definován ve standardu ETSI EN 300 421 viz použitá literatura 14. Využívá  
MPEG-2 transportních toků s délkou paketu 188 bitů. Jako chybová ochrana je použit kód Reed-
Solomon.  

U satelitního přenosu vzniká útlum ve volném prostoru 205 dB, kvůli velké vzdálenosti mezi 
satelitem a přijímací anténou Proto je nutné použít modulaci, která je odolná proti šumu a zároveň 
schopná vyrovnat nelinearitu. U standardu DVB-S se používá QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 
modulace. Jeden symbol nabývá 4 stavů a lze jím tedy přenést současně 2 bity informace. Šířka 
pásma u DVB-S je v rozmezí od 27 do 36 MHz. Kvůli větší šířce pásma je tedy možné pomocí DVB-
S přenášet více programů než u ostatních standardů. 

Signál je přijímám parabolickou anténou ze satelitů, které jsou umístěny 36 000 km nad zemským 
povrchem.  V České republice se nejčastěji využívá satelitů Astra a Thor. Signál je přiveden z antény 
koaxiálním kabelem do přijímače.  

2.1.1 DVB-S2 
Evropský telekomunikační normalizační institut ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute) definoval v roce 2005 standard druhé generace s označením DVB-S2 ve standardu ETSI TR 
102 376 a odpovídající normy EN 302 307 viz. použitá literatura 11. Hlavní změnou je možnost 
použití dalších modulačních metod 8PSK, 16APSK a 32APSK. Zvýšení přenosové účinnosti se u 
standardu DVB-S2 dosahuje prostřednictvím zlepšeného zdrojového i kanálového kódování pomocí 
MPEG-4 kódování. Výsledkem je okolo  30% zvýšení přenosové účinnosti při stejných přenosových 
podmínkách.  

Hlavní důvody vytvoření standardu DVB-S2:  

 Zlepšení přenosové účinnosti oproti standardu první generace DVB-S.  

 Zlepšení systémového přizpůsobování měnícím se vlastnostem přenosového kanálu. 

 Zjednodušení obvodové složitosti přijímače pro standard DVB-S2. 

Standard DVB-S2 je určen pro: 

 Současné standardní televizní vysílání SDTV a narůstající počet vysílání HDTV. 

 Distribuci digitálních televizních signálů k pozemním vysílačům. 

 Distribuční aplikace point-to-point - např. přenos signálů zpravodajských příspěvků z terénu. 

 Interaktivní služby včetně IP přenosů pomocí satelitních spojů aj. 

 Přiložení více interaktivních služeb. 

Standard DVB-S2 není slučitelný se starším standardem DVB-S, proto znamená další náklady hlavně 
na koncové uživatelské straně kvůli nutnosti zakoupení přijímačů schopných přijímat novější 
standard.  
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2.2 Standard DVB-C 
Digitální kabelové televizní vysílání (Digital television broadcast - Cable) bylo specifikováno 
17.dubna 1994 ve standardu ETSI EN 300 429 viz. použitá literatura 9. Od této doby, byla tato služba 
dostupná v kabelových sítích. Digitální kabelové vysílání má nejvíce společné se systém DVB-S, kde 
MPEG-2 datové toky procházejí stejnými úpravami. V poslední fázi je použito rozdílné kódování 
které u DVB-S není nutné. Signál je dále modulován pomocí 16-, 32-, 64-, 128-, nebo 256-QAM 
amplitudové kvadraturní modulace (Quadrature amplitude modulation). V koaxiálních rozvodech je 
použita nejčastěji 64-QAM modulace, a pro optické sítě se používá 256-QAM modulace.  

Pro standardní koaxiální rozvody je šířka pásma max. 8 MHz. Standardně se používá 64-QAM 
modulovaný nosný signál se symbolovou rychlostí např. 6,9 MS/s. Symbolová rychlost musí být 
menší než šířka pásma. Signál je modulován s roll-off faktorem r = 0,15. Roll-off faktor určuje tvar 
signálu, čím je jeho hodnota nižší tím se signál více blíží obdélníkovému průběhu.  Při daném 6.9 
MS/s a 64-QAM kdy je 6 bitů na jeden  symbol můžeme určit hrubou datovou rychlost.  

Hrubá_datová_rychlost = 6 bit/symbol * 6,9 MS/s = 41,4 Mbit/s 

V systému DVB-C se používá jako ochrana proti chybám Reed-Solomon (188,204) kódování. Tedy 
do MPEG-2 TS paketů s délkou 188 bitů je přidáváno 16 bitů chybové ochrany. Dohromady tvoří 
paket o délce 204 bitů pro přenos dat.  

Výpočet výsledné datové rychlosti : 

Výsledná_datová_rychlost = hrubá_datová_rychlost * 188/204 = 38,15 Mbit/s. 

2.2.1 DVB-C2 
Standard DVB-C2 je nejmladším standardem druhé generace. Publikován byl v dubnu  2010 v normě 
EN 302 969 viz. použitá literatura 13, jeho vylepšený návrh byl publikován v červnu 2010 v normě 
BlueBook A138, ve kterém byly specifikovány způsoby na zlepšení kompatibility mezi zařízeními od 
různých výrobců. Standardizován byl 18.dubna 2011 v normě ETSI EN 302 769.  

Tento standard druhé generace je určen pro kabelovou distribuci signálu, vyznačuje se vysokou 
spektrální účinností která se blíží Shannonovu limtu. DVB-C2 je koncipován pro nové služby např. 
domácí videotéka (Video on Demand), nebo programy v HD rozlišení. Nevýhodou je nekompatibilita 
se starším standardem DVB-C, starší přijímače určené pro DVB-C nejsou schopny zpracovávat 
signály standardu DVB-C2. Vychází ze standardu DVB-T2, se kterým sdílí stejnou COFDM 
modulaci a chybovou ochranu LDPC + BCH. DVB-C2 využívá k přenosu dat nejen transportní toky 
MPEG-2/4 TS, ale data mohou být přenášena i pomocí obecných datových toků GSE (Generic Stream 
Encapsulation). Využívá variabilní kódování a modulaci VCM (Variable Coding and Modulation) a 
adaptivní kódování a modulaci ACM (Adaptive Coding and Modulation), které pro různé uživatele 
v reálném čase mění modulaci a systémové parametry.   

Použité kódování a modulace u standardu DVB-C2 zvyšuje spektrální účinnost o 30%, při použití 
v hybridních opticko-koaxiálních sítích může účinnost vzrůst o 60%.  Při použití modulace 1024-
QAM lze dosáhnout datové rychlosti až 69Mbit/s, pokud je použita 4069-QAM modulace rychlost 
může dosáhnout až 85 Mbit/s. 
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2.3 Standard DVB-T  
Digitální pozemní  televizní vysílání (Digital television broadcast - Terretrial) bylo specifikováno 
roku 1995 ve standardu ETSI EN 300 744 viz. použitá literatura 10. U DVB-T je šířka pásma 8,7 
nebo 6 MHz. Používají se dva řídící módy 2k a 8k. 2k mód pro 1075 nosných frekvencí a 8k pro 6817 
nosných frekvencí. U standardu DVB-T je signál modulován širokopásmovou modulací COFDM. 
Bylo rozhodnuto používat symboly s délkou 250µs (2k mód) nebo 1ms (8k mód). V závislosti na 
příjmu se vybere jeden z módů. 2k mód má širší pásmo pro nosné kmitočty (okolo 4kHz), v porovnání 
s 8k módem který má šířku pásma 1 kHz.  

Častěji se používá 8k módu kvůli jeho vyššímu počtu vysílaných nosných kmitočtů, ovšem pro 
mobilní příjem je vhodnější 2k mód kvůli širšímu pásmu. Standard DVB-T umožňuje proměnné 
nastavování přenosových parametrů. U standardu DVB-T se používá tzv. hierarchická modulace. To 
znamená že může  přenášet jednu modulaci v druhé, např. QPSK v 64-QAM. Hierarchický přenos 
tedy umožňuje, aby z určitého balíku programů byly programy vysílány s různou přenosovou 
rychlostí, a mnohem robustněji. 

2.3.1 DVB-T2 
Standard DVB-T2 byl specifikován 9.září 2009 ve standardu ETSI EN 302 755 viz. použitá literatura 
12, jako druhá generace standardu DVB-T. 31.3.2010 byl ve Velké Británii spuštěn první provoz 
standardu DVB-T2. Nejdůležitějšími výhodami standardu DVB-T2 jsou zvýšení kapacity datového 
toku o více než 30 %, vylepšení příjmu signálu v jednofrekvenčních digitálních sítích, vylepšena 
podpora mobilních a přenosných přijímačů.  

Rozdíl DVB-T2 oproti DVB-T je v zavedení více vstupních datových toků  PLP (Physical Layer 
Pipes). Každá z PLP může nést různé typy dat: HDTV (programy ve vysokém rozlišení obrazu), 
SDTV (programy ve standardním rozlišení obrazu), mobilní přenos, a každý z nich bude v rámci 
jednoho frekvenčního kanálu modulován jinou metodou s jinou robustností. Přijímač si vybere data 
která bude zpracovávat, např. pro mobilní přijímače data v QPSK modulaci s vysokou robustností a 
vyšší ochranou FEC. Naopak pro klasický HD ready televizor, u něhož je vysoká náročnost na objem 
přenesených dat, se vybere díl modulovaný 256QAM s nižší ochranou FEC. Každý PLP může být 
modulován zvlášť metodou QPSK, 16QAM, 64QAM nebo 256QAM, počet nosných COFDM je 
variabilní v hodnotách 1k, 2k, 4k, 8k, 16k a 32k. Frekvenční kanály mohou nabývat předdefinovaných 
hodnot 1,7; 5; 6; 7; 8 nebo 10MHz. 

2.4 Standard IPTV 
Standard IPTV (Internet Protocol television) se využívá pro digitální televizní vysílání pomocí IP 
protokolu přes počítačové sítě. Oficiální definici schválila mezinárodní telekomunikační unie (ITU-T 
FG IPTV). IPTV je definována jako multimediální služba poskytující odpovídající kvalitu televizního 
vysílání, zabezpečení a spolehlivosti.  

IPTV služby rozdělují do tří hlavních skupin: 

 Živé vysílání (s nebo bez interaktivity s právě vysílaným programem)  
 Zpětné přehrávání (přehrávání pořadů, filmů apod. uložených na pevném disku) 
 Video na požádání (možnost přehrávání pořadů, filmů apod. po vybrání ze seznamu 

zprostředkovávaného poskytovatelem) 
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Signál je přjímán pomocí vysokorychlostního internetu, nejčastěji ADSL, z tzv. DSLAMu. DSLAM 
(Digital Subscriber Line Access Multiplexer) je síťové zařízení, které je obvykle umístěno u ústředny 
telefonního operátora. 

Pro příjem standardního televizního vysílání se využívá metoda IP multicast a protokol IGMP. IP 
multicast je metoda přeposílání IP datagramů z jednoho zdroje skupině více koncových stanic. 
Protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) dynamicky registruje jednotlivé hostitele, 
patřící do skupiny adres D. Pro video na požádání se používá protokol RTSP. Protokol RTSP (Real 
Time Streaming Protocol) slouží k doručování obsahu formou datového proudu jednosměrového 
vysílání. 

 

 

Tabulka.1 Porovnání parametrů standardů DVB 

Parametr DVB-C DVB-S DVB-T DVB-C2 DVB-S2 DVB-T2 

Video kódování MPEG-2 nebo MPEG-4 AVC H264,H263.. MPEG-2 nebo MPEG-4 AVC 

Audio kódování MPEG-1, Dolby Digital, AAC G7xx, AAC MP2,MP3,AC-3,AAC, HE-AAC 

Vnější kódování Reed-Solomon(204,188) LDPC + BCH 

Kódové prokládání Fornyho bitové + frekvenční 

Roll-off faktor 15% 35% N.A. 0,25 
0,35;0,25;0,2

0 
N.A. 

Modulace 16-256 QAM QPSK OFDM 2K/8K 16-4096 QAM 8PSK COFDM 

Šířka přenosového 
pásma 

6,7 nebo 8 
MHz 

27 - 36 
MHz 

6,7 nebo 8 
MHz 

6,7 nebo 8 
MHz 

27 - 36 MHz 
1.7,5,6,7,8,10 

MHZ 
 

 

Obr.4 Statistika používání DVB standardů globálně. 

I přes méně poskytovaných služeb a nižší spolehlivost, převládá příjem digitálního vysílání ve 
standardu DVB-T, a to díky nízkým pořizovacím nákladům jak pro poskytovatele tak i pro koncového 
uživatele viz. Obr.4. 

DVB - C/C2
24%

DVB - S/S2
30%

DVB - T/T2
46%
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3 Popis systému DVB-C 
Pro kabelové televizní vysílání se používají širokopásmové kabelové sítě. Které se vyznačují 
spolehlivým přenosem signálu televizního i rádiového vysílání. Nejčastěji se využívá část 
frekvenčního pásma od 200 MHz do 300MHz.   Poskytovatelé nabízejí kabelovou televizi nejčastěji 
v silně nebo středně osídlených oblastech, a to z důvodu jistoty navrácení investice nutné 
k vybudování kabelových sítí.  

Výhody DVB-C 

 Použitím multiplexování může poskytovatel nabídnout mnohem více televizních programů za 
použití již natažených koaxiálních rozvodů.   

 Volitelné nadstandartní programy - zákazník si může vybrat z nabídky rozšiřujících programů 
pouze ty které chce přijímat např. HD programy, sportovní, filmové apod.  

 Nezávislost na počasí - Digitální kabelová televize není na rozdíl od satelitního nebo 
pozemního vysílání ovlivňována změnou počasí.  

Nevýhody DVB-C 

• Omezená dostupnost – Poskytovatelé digitálního kabelového vysílání se soustředí především 
na velká a střední města.  

• Pro příjem na starších televizorech bez DVB-C  tuneru nutnost použít Set-top Box. 
• Náklady provozovatele na zakoupení techniky pro vybudování sítě.  

• Cena – Kabelové vysílání je téměř pokaždé placená služba, proto je s tímto systém spojena 
měsíční sazba. Tyto ceny ale postupem času klesají kvůli rozšiřování levnějšího IPTV. 
Poskytovatelé tedy musejí cenu snížit nebo obohatit o další služby jako internet nebo VOIP 
telefonování.  

• Cena programů v HD rozlišení – větší počet těchto  nadstandartních programů může 
přesáhnout cenu základního balíčku.  

3.1 Popis kodéru DVB-C  

 

Obr.5 Blokové schéma modulátoru DVB-C 

Vstupní obvod  – Signál je zde komprimován na MPEG-2 TS (Transport stream) transportní toky. 
Tyto  MPEG-2 transportní toky obsahují pakety s pevnou délkou 188 bitů, 4 bity hlavička a 184 bitů 
užitečných informací. Hlavička začíná synchronizačním bitem, který má hodnotu 0x47.V bloku 
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vstupní obvod je signál synchronizován s tímto bitovým uspořádáním. Po přijetí 5 paketů dojde 
k synchronizaci, a dále jsou od tohoto odvozeny další časové impulsy.  

Synchronizace a rozptyl – Každý osmý synchronizační bit je poprvé invertován, 0x47 bitově 
invertuje na 0xB8. Ostatní synchronizační bity mezi těmito invertovanými zůstávají stejné viz obr 2. 
Výsledkem této techniky je vložení dalších tzv. dlouhodobých  časových znaků.  Tyto časové znaky 
jsou nutné pro seřízení procesů v blocích energetického rozptylu jak v modulátoru tak i demodulátoru. 
To znamená že modulátor neboli vysílač i demodulátor neboli přijímač přijímají tyto sekvence osmi 
bitových invertovaných synchronizačních paketů transparentně v transportních tocích a využívají jich 
ke spolehlivé kontrole procesních kroků.  

Kvůli možnosti výskytu relativně dlouhých sekvencí samých nul nebo jedniček, které by neobsahovali 
časové znaky. Používá se před modulací  energetický rozptyl u většiny digitálních přenosů k jejich 
vyrušení.  

 

Obr.6 Znázornění inverze synchronizačních bitů. 

K dosáhnutí energetického rozptylu je nejdříve generována pseudonáhodná binární posloupnost. Čas 
je restartován a znovu spuštěn při invertování synchronizačního bitu. Datový tok je po té smíchán 
s pseudonáhodnou sekvencí pomocí kombinačního logického obvodu XOR který odstraní dlouhé 
sekvence nul a jedniček. Pokud je takto rozptýlený datový tok smíchán se stejnou pseudonáhodnou 
sekvencí na přijímacím konci rozptyl se tím vyruší. Přijímací strana tedy obsahuje stejné obvody 
obsahující patnácti stupňový posuvný registr viz. Obr..3, který je použit kdykoliv se invertovaný 
synchronizační bit objeví.  

 

Obr.7 Blokové schéma posuvného registru 
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Vnější kódování Reed-Solomon- V této části je přidáno 16 bitů chybové ochrany do datových 
paketů, které jsou stále 188 bitů dlouhé a na kterých je použit energetický rozptyl. Pakety nyní mají 
délku 204 bitů u kterých je na přijímací straně možnost opravy až 8 chybných bitů na paket. Pokud 
existuje více chyb, chybová ochrana selže a paket je demodulátorem označen jako chyba 
v transportním toku, ukazatel chyby v hlavičce paketu se nastaví na jedničku.  

 

Obr.8 MPEG 2 paket 

Často se ovšem v přenosu objevují tzv. chybové bursty. Těmi se označuje sled více chyb za sebou. 
Pokud tedy dojde k více než osmi chybám v paketu, chybová ochrana selže. Data jsou proto 
prokládány, a chybové bursty jsou v přijímací části rozloženy mezi několik datových paketů. Chybové 
bursty se pomocí prokládání rozdělí na jednotlivé chyby, které jsou snadněji opravitelné.  

 

Obr.9 Rozložení burstů na jednotlivé chyby 

Konvoluční prokládání- Prokládání se provádí pomocí tzv. Fornyho prokládače (Forney interleaver). 
Ten je složen z dvou otáčejících spínačů a několika posuvných registrů. To zajišťuje, že jsou data 
kódované a nesystematicky rozptýleny jak je to možné. Maximální prokládání je přes 11 paketů 
transportního toku. Synchronizační bity a invertované synchronizační bity vždy prochází přesně 
danou cestou. To znamená, že rychlost otáčení přepínačů odpovídá přesnému násobku délky paketu a 
tím je prokládání synchronní s MPEG-2 transportním tokem.  



14 

 

 

Obr.10 Schéma zapojení prokládače 

Konverze m-tuple- Po té co 8-bitová data projdou prokládáním, jsou poslány do "symbol-slovo" 
převodníku. Ten má za úkol převést 8 bitů na 6 bitové symboly. Například během přenosu pomocí 16-
QAM modulace jsou jednotlivé bity rozděleny do dvou 4 bitových symbolových slov. Po konverzi 
188 bitového MPEG přenosového paketu, který je doplněn o 16 bitů chybové ochrany, má délku 408 
symbolů.  

 

Obr.11 Znázornění mapování bitů na symbol 

Rozdílové kódování- Důvodem pro rozdílné kódování je ztráta absolutní fázové informace, která je 
způsobena potlačením nosného signálu na vysílači. Přijímač dokáže obnovit nosný signál v násobcích 
= 90 , K dosáhnutí tohoto, frekvenčně synchronizovaný demodulátor rozděluje přijímaný signál do 

dvou oddělených částí,  které jsou k sobě navzájem kolmé. Informace jsou předpřipraveny ve vysílači, 
nejdříve se oddělí dva MSB (Most significant symbol) od zbytku skutečného symbolového slova, a 
poté jsou tyto dva MSB rozdílově kódovány jako  a . Pojmem MSB se označují dva nejvyšší 
bity.  

= ⊕ ∗ ⊕ + ⊕ ∗ ⊕  

= ⊕ ∗ ⊕ + ⊕ ∗ ⊕  
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 a  jsou výsledky logických operací, dvou nejvyšších bitů. Jejich předchozí hodnoty jsou 
označováni jako   a . Pravdivostní tabulka ukazuje závislost výstupních proměnných na 
vstupních proměnných. 

 

Tabulka.2 Pravdivostní tabulka rozdílového kódování 

 

 

 

Výhoda rozdílového kódování je při obnově MSB, přijímač musí jen vyhodnotit změny v těch 
kvadrantech ve kterých jsou změněny.   

Modulace- Pro digitální kabelové televizní vysílání může být použita modulace 16-, 32-, 64-, 128-, 
nebo 256-QAM (Quadrature amplitude modulation). Přicházející data jsou nejprve rozdělena do dvou 
toků s poloviční přenosovou rychlostí a potom modulována na dvojici nosných, vzájemně fázově 
posunutých o 90°.  V praxi se ke snížení nároků na odstup signálu od šumu používá dopředná 
chybová korekce FEC, která zvyšuje odolnost přenášeného signálu. FEC se používá především proto, 
že všechny mikrovlnné spoje již při vysokých QAM modulacích trpí určitou zbytkovou chybovostí 
způsobenou především fázovým šumem oscilátorů.  

 

Obr.12 Konstalační diagram 16-QAM modulace 

Vstupy Výstupy 
Otočení 

AK BK IK QK 

0 0 IK-1 QK-1 00  

0 1 QK-1 IK-1 + 900  

1 0 QK-1 IK-1 - 900  

1 1 IK-1 QK-1 1800  
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Nejčastěji se používá 64-QAM modulace pro připojení s koaxiálním kabelem. Modulace 256-QAM se 
používá u rozvodů pomocí optických kabelů, kdy je přijímán velmi kvalitní signál a kanál není rušen. 

Výstupní filtr a zesílení- Modulovaný signál je zde filtrován roll-off filtrem. U standardu DVB-C je 
signál filtrován s roll-off faktorem r = 0,15. Toto postupné filtrování pomáhá odstranit vzájemné 
rušení na přijímací straně. Digitální signál je dále převeden pomocí A/D převodníku na 
radiofrekvenční (RF) a po zesílení je signál vysílán do kabelové sítě. 

 

3.2 Popis dekodéru DVB-C  
Pro příjem digitálního televizního vysílání po kabelovém vedení se používá jako  přijímač set-top box 
nebo integrovaný tuner. Přijímá signál v šířce pásma od 50 do 860 MHz. 

Kabelový 
tuner

QAM 
demudulátor

IF Filtrování a 
ekvalizér

I
Rozdílové 

dekódování

I

Demapper
Oddělení 

prokládání
Reed-Solomon 

dekodování
Oddělení 

synchronizace

Kabel

MPEG-2 TS

Nosná a časové impulsy

Q Q

 

Obr.13 Blokové schéma přijímače standardu DVB-C 

Kabelový tuner- Kabelový tuner u standardu DVB-C plní stejnou funkci jako u analogového 
vysílání. Tuner převádí 8 MHz široký kanál na přechodnou frekvenci IF se šířkou pásma okolo 36 
MHz. Složky sousedních kanálů jsou potlačeny tzv. SAW filtrem který má šířku pásma přesně 8 
MHz. Elektrické signály jsou převedeny na mechanickou vlnu v zařízení, vyrobené z 
piezoelektrického krystalu nebo keramiky, tato vlna se opozdí, násobí a dále je převedena zpět na 
elektrický signál. Je možné i nastavení šířky pásma 7 nebo 6 MHz, ale filtr musí být odpovídajícím 
způsobem přenastaven. Toto pásmové filtrování je následováno dalším převodem signálu na nižší 
střední frekvenci kvůli zjednodušení pro následující A/D převod. Před A/D převodem. Před A/D 
převodem však musí být všechny frekvenční složky nad polovinou vzorkovací frekvence odstraněny 
pomocí dolní propusti. Signál je dále vzorkován na 20 MHz s rozlišením 10 bitů.  

QAM demodulátor- Signál je dále převeden na digitální použitím A/D převodníku. Signál v IF který 
je nyní zdigitalizovaný je demodulován a paralelně k tomu jsou obnoveny časové impulsy a nosný 
signál. Nosné signály, které jsou navzájem fázově kolmé se obnovují pomocí použití oscilátoru.  

Filtrování, ekvalizér- Ekvalizér slouží k úpravám frekvenční charakteristiky zvukového signálu 
zesílením či potlačením některých částí akustického spektra. Filtrováním se dále opravuje kanálové 
skreslení.  

Demapper- Signál prochází demapperem, kde jsou obnoveny datové toky. Tyto datové toky stále 
obsahují chyby, jsou zakódovány pomocí Reed-Solom kódování a je na nich stále použit energetický 
rozptyl 
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Oddělení prokládání- Ze signálu se odebírá prokládání. To znamená že chybové bursty které 
vznikaly ve vysílači jsou nyní rozděleny do jednotlivých chyb rozložených na více paketů.  

Reed-Solomon dekódování- Dekodér dokáže opravit až 8 chybných bitů na 204 bitů velký paket. 
Odebere se přidaných 16 bitů pro 188 bitů dlouhý výsledný paket. Pokud je chybovost vetší než 8 
bitů, nedokáže je kodér opravit a chybu signalizuje v hlavičce paketu.  

Oddělení synchronizace- Rozptýlený datový tok je smíchán se stejnou pseudonáhodnou sekvencí, se 
kterou byl smíchán v modulátoru. Tímto se energetický rozptyl vyruší. Po té jsou všechny invertované 
synchronizační bity s hexadecimální hodnotou 0xB8 invertovány zpět na hodnotu 0x47. Výsledkem 
jsou MPEG-2 transportní toky.  

V praxi jsou všechny bloky od  A/D převodu v bloku demodulace až po konečný výstup v podobě 
MPEG-2 datových toků realizované na jednom mikročipu.  

 

3.3 Změny systému DVB-C2 
Standard druhé generace přináší mnoho změn pro digitální kabelové vysílání. Primárně je určen pro 
vysílání více HDTV programů a pro službu VOD (Video on demand). Pro použití DVB-C2 jsou nutné  
optické sítě nebo hybridní sítě HFC vyšší kvality. Použitím modulace kódovaného ortogonálního 
multiplexu s kmitočtovým dělením COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a 
použitím LDPC (Low Density Parity Check) s vyšší ochranou chyb, se zvyšuje přenosová kapacita až 
na 8 Gbit/s oproti 5 Gbit/s ve standardu DVB-C.  

 

Tabulka.3 Porovnání parametrů DVB-C/C2 

 

Parametry DVB-C DVB-C2 

Vstupní signály Transportní toky TS Transportní toky TS + Obecný datový tok GSE 

Mód Konstantní kódování ACM + VCM 

FEC Reed-Solomon LDPC + BCH 

Prokládání Fornyho Bitové + frekvenční 

Modulace QAM COFDM 

Pilotní signály - Scattered + Continual 

Ochranný interval - 1/64 nebo 1/128 

Modulační systém 16 - 256 QAM 16 - 4096 QAM 
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3.4 Kabelové sítě 
Kabelové sítě mají i v dnešní době bezdrátového přenosu informací své stálé místo. Paradoxně téměř 
každé bezdrátové připojení je z větší části tvořeno kabelovým vedením. U mobilních telefonů např. 
končí bezdrátový přenos u nejbližší základnové převodní stanice BTS (Base Transceiver Station) 
odkud je již signál přenášen kabelovým vedením. První kabelové sítě byly vystavovány kvůli 
nedostupnosti terestriálního televizního vysílání. Tam kde byl terestriální signál slabý nebo nebyl 
vůbec možný, byly instalovány antény na vyvýšených místech od kterých vedly kabelové sítě, které 
se postupně spojovaly do větších rozsáhlejších sítí. Dnes již kabelové sítě spojují celá města, regiony, 
státy i světadíly. Narůstající požadavky nutí provozovatele v jejich sítích zvyšovat rychlost, kapacitu a 
kvalitu přenosu.   

 

 

Obr.14 Topologie přenosové sítě kabelové televize 

 

Nejdůležitější částí sítě je hlavní ústředna, ta představuje technické pracoviště kde poskytovatel 
přijímá televizní signál, který dále moduluje do vlastní sítě. Druh příjmu se liší podle vzdálenosti mezi 
televizními studii a hlavní ústřednou poskytovatele. Nejčastěji se využívá všech dostupných 
satelitních, pozemních a kabelových vysílání. Signál je demodulován a postupně se k němu přidávají 
doplňkové služby poskytovatele. Signál je poté znovu namodulováván na digitální a analogovu formu 
a vysílání do kabelové sítě směrem k uživateli. Ve větších vzdálenostech od hlavní ústředny je signál 
zesilován v distribučních ústřednách, které slouží  k zesílení signálu.  
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3.5 HFC 
Kvůli poptávce po zvýšení rychlosti se do rozsáhlých koaxiálních sítí začaly přidávat optické kabely. 
Nejdříve jako páteřní spoje a později již i na kratší přenosové trasy. Tyto kombinované sítě se 
označují jako hybridní opticko-koaxiální sítě HFC (Hybrid Fiber Coax).  

Výhody přidání optického vlákna  

 Zvýšení kvality signálu 

 Snížení počtu zdrojů možných chyb 

 Vyšší spolehlivost 

 Snížení nutnosti údržby 

 Rozšíření přenosového pásma 

 

Obr.15 Kombinovaná kruhová a stromová topologie TKR 

Přenosová trasa je rozdělena na tři části. Primární část tvoří optické kabely a optické uzly které 
představují páteřní přenosové trasy. Sekundární část je tvořena koaxiálními rozvody se zesilovači 
které představují rozvody od poskytovatele k jednotlivým domům a stavbám. Terciální část 
představuje  dílčí rozvody do jednotlivých bytů. Hlavní částí topologie je hlavní stanice, která 
představuje bod kde poskytovatelé přijímají televizní i rádiové signály z jednotlivých studií a 
připojení k internetu, které dále modulují do vlastních kabelových sítí. 

Služby HFC 

Sítě HFC umožnují poskytovatelům nabízet větší množství telekomunikačních a informačních služeb. 
Obrazové, hlasové a datové služby nazývané dohromady Triple play. Obrazové služby obsahují 
digitální i analogové televizní vysílání. Hlasové služby pomocí VOIP protokolu nebo jiných 
technologií pro telefonní přenos. Datové služby představují připojení k internetu (web, elektronická 
pošta, přenosy souborů, internetové bankovnictví a obchody, online hry apod.). 
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3.6 Koaxiální kabel 
Pro lokální rozvody kabelové sítě se nejčastěji používají koaxiální kabely. Koaxiální kabel je složen 
z nulového vodiče, který je obalen izolační vrstvou s dielektrickými vlastnostmi. Druhý vodič je 
tvořen síťkou která obtéká izolaci nulového vodiče. Tento druhý vodič odstiňuje nulový vodič od 
elektromagnetického pole a dalších okolních vlivů. Druhý vodič je obalen izolační vrstvou neboli 
pláštěm. Přenášený signál je napětím mezi těmito vodiči.  

 

Obr.16 Průřez koaxiálním kabelem 

Důležitým parametrem koaxiálního kabelu je impedance. Impedance vyjadřuje je odpor, který kabel 
klade střídavému proudu. Nejčastěji se používají kabely s impedancí 75 ohmů. Dalším a 
nejdůležitějším parametrem je útlum. Útlum kabelu je závislý na šířce kabelu, proto se většinou pro 
kabelové sítě používají kabely s větším průměrem. Aby splňovali kabely danou kvalitu digitálního 
vysílání musí mít minimální útlum od 95 dB do 102 dB. Dále je nutné pro kvalitní rozvody používat 
odpovídající konektory. Měly by se používat konektory typu F. 

3.7 Optický kabel 
Optický kabel je tvořen světlovodným jádrem, který je obalen pláštěm. Jádro tvoří skleněné nebo 
plastové vlákno, které přenáší pomocí světla signály. Optické kabely využívají totálního odrazu na 
rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem lomu. Index lomu jádra  musí být vyšší než index 
lomu obalu .  

Optická vlákna se rozdělují podle dvou parametrů : 

Změny indexu lomu  -  se skokovou změnou indexu lomu SI (Step index) 

-  pozvolnou změnou indexu lomu GI (Gradient index) 

Počtu módů  -  jednomódové SM (Single mod) 

-  multimódové MM (Multi mod) 

 

Jednomódové vlákna se používají na delší trasy s vyšší přenosovou rychlostí, proto se používají v 
páteřních kabelových sítích. Více módová vlákna jsou vhodná pro lokální kabelové rozvody např. 
byty apod.  
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Obr.17 Průřez jednomódového vlákna 

Vlastnosti optických vláken  

 Útlum – úbytek napětí mezi dvěma konci kabelů 

 Disperze – způsobuje zkreslení přenášeného signálu 

 Numerická apertura – určuje schopnost optického vlákna navázat do jádra optický výkon 

Výhody optického vlákna oproti metalickým vodičům.  

 Vyšší šířka pásma – Optické vlákna nabízejí větší šířku přenosového pásma. 

 Životnost sítě – Položené optické sítě nevyžadují častou údržbu a představují sítě s vysokou 
přenosovou rychlostí možné využívat desítky let. 

 EMI – Optická vlákna jsou imunní proti rušení elektromagnetickým polem. Protože ani 
nevyzařují žádné elektromagnetické pole je i prakticky velmi složité  je odposlouchávat. 

 Velikost a váha – optické kabely mají menší průměr a váhu než metalické kabely. 

 Vyšší přenosová vzdálenost – Díky nižšímu útlumu je možné pomocí optických vláken 
přenášet signály na delší vzdálenosti. Tím šetří počet rozvaděčů nutných pro delší vzdálenosti 

 Cena – Vysoká poptávka po optických vláknech snížila jejich cenu. Náklady na vybudování 
optické sítě jsou srovnatelné s náklady na vybudování  metalické sítě v kvalitě CAT6. 
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4 Příjem digitálního televizního vysílání z pohledu uživatele 
Analogová televize sloužila několik desítek let jako spolehlivý způsob domácí zábavy, proč se tedy 
mění? Analogová televize využívá určité šířky frekvenčního pásma, tato část se rozděluje na 
jednotlivé kanály. V analogovém vysílání obsadí jeden televizní program jeden z těchto kanálů. 
Protože je šířka pásma omezená, umožňuje jen určitý počet možných kanálů a tedy televizních 
programů. Tento problém řeší digitální vysílání, ve kterém je jeden kanál využíván mnohem 
úsporněji.  

 

 

Obr.18 Porovnání využití šířky pásma 

V digitálním vysílání obsadí jeden kanál tzv. multiplex. Multiplex je označení balíčku viz.obr.19, 
který obsahuje několik televizních programů, rozhlasových programů a dalších doplňkových služeb. 
Například na 32. kanále vysílala TV Prima, po využití multiplexu budou na tomto kanále současně 
vysílány TV Prima, TV Prima COOL, TV Nova, TV Nova Cinema a TV Barrandov.  

 

 

Obr.19 Blokové schéma skládání multiplexů 
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Česká republika souhlasila s vypnutím analogového vysílání do poloviny roku 2012. Přesto bude 
analogové vysílání i nadále nabízeno poskytovateli kabelové televize. 

V České republice jsou v současnosti používány 4 multiplexy.  

Multiplex 1 – ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 sport, 

Multiplex 2 – Nova, Nova cinema, Prima family, Prima cool, Barandov 

Multiplex 3 – Prima love, Metropol (TV metropolo vysílá pouze v Praze a Středních Čechách) 

Multiplex 4 – ČT 1, Nova, Óčko , O2 info (Praha, Brno, Ostrava) 

4.1 Zapojení  a služby 
Zapojení digitální televize pro koncového uživatele lze rozdělit na dva způsoby.  

1. Zapojení se set-top boxem pro využití analogových televizních přijímačů. Mezi televizor a přívod 
poskytovatele je zapojen STB, který slouží k převodu digitálního vysílání na analogové.  

Výhody  

 Možnost využití analogových přijímačů 
 Nižší náklady 
 Poskytovatel pronajímá STB za symbolické ceny 

Nevýhody 

 Nutnost pořízení STB ke každému analogovému televizoru 

2. Zapojení za použití přijímače se zabudovaným DVB tunerem. Televizory s DVB tunerem se 
označují IDTV.   

Výhody  

 Jednoduché zapojení bez nutnosti dalších zařízení, jedno dálkové ovládání 
 Jasnější obraz díky vyrušení nutnosti převodu signálu 

Nevýhody 

 Vyšší náklady na pořízení 
 Některé IDTV nepodporují všechny nabízené služby 
 Některé IDTV nejsou vybaveny rozhraním pro vložení karty CI (Common Interface), které 

slouží k umožnění přehrávání placených programů 

U obou způsobů zapojení je možné připojit jiná zařízení např. Video, DVD nebo Blu-ray přehrávač.  

Elektronický programový průvodce EPG (Elektronic Program Guide) – Tato služba představuje 
interaktivní televizní program. V přehledné formě lze snadno procházet televizní program pomocí 
dálkového ovladače, získávat více informací o pořadu nebo snadno nastavit nahrávání. I když se 
podrobnosti a obsah liší podle poskytovatele. EPG většinou obsahuje : název, čas začátku a délku 
pořadu, stručný popis, formát obrazu a zvuku.  



 

Funkce Posun v čase (Timeshift) 
diskem pro ukládání dat. Pokud je služba aktivní, nahrává se aktuální p
disk. Proto je možné daný pořad jako kdyby zastavit, a dále pokra
hovoru. Pořad je také možné vracet o n
disku.  

Nahrávání pořadů – Tato služba je výhradn
služba posun v čase musí být př
nahrávaný pořad je možné přehrávat jako na klasickém video rekordéru, nebo p
počítače. 

Video na přání VOD (Video on D
pomocí dálkového ovladače přes menu vybírá v
filmu je možné využít ukázky, dopl
je obsah okamžitě dostupný k
standardně je to 24 hodin bez omezení po

Ke kabelové televizi se nejčastě
vyznačuje vysokou rychlostí, spolehlivostí a nižší cenou. Zákazník si vybírá z
rychlostí a počtem televizních kanál

Zapojení digitální kabelové televize 

Obr.20 Zapojení 

Při použití zapojení viz.obr.20 lze na televizoru p
připojen pomocí Scart kabelu i Koaxiálního

Obr.21 

) – Tato služba vyžaduje televizi nebo STB se zabudovaným pevným 
diskem pro ukládání dat. Pokud je služba aktivní, nahrává se aktuální přehrávaný po

řad jako kdyby zastavit, a dále pokračovat např. po vy
vracet o několik minut zpět. Pořad je současně nahráván i 

Tato služba je výhradně možností daného STB nebo televizoru
ase musí být přijímač vybaven pevným diskem. Nahrávání lze nastavi

řehrávat jako na klasickém video rekordéru, nebo p

ání VOD (Video on Demand) – Služba VOD slouží jako náhrada videop
č řes menu vybírá v katalogu filmů, dokumentů, pořadů

filmu je možné využít ukázky, doplňkových informací nebo i zobrazení hodnocení filmu. Po výb
 dostupný k přehrávání, dostupnost se liší podle podmínek poskytovatele, 

bez omezení počtu přehrávání.  

častěji objednává i internetové připojení. Takto př
uje vysokou rychlostí, spolehlivostí a nižší cenou. Zákazník si vybírá z 

zních kanálů. Např. 20 TV kanálů + 10Mbit/s internetové př

televize se Set-top boxem. 

Zapojení kabelové televize digitální + analogové.  

i použití zapojení viz.obr.20 lze na televizoru přijímat digitální i analogové vysílání. 
ipojen pomocí Scart kabelu i Koaxiálního(anténního) ze STB.  

 Zapojení televize se zabudovaným tunerem. 
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nebo STB se zabudovaným pevným 
řehrávaný pořad na pevný 

ř. po vyřízení telefonního 
ě nahráván i čten z pevného 

nebo televizoru. Stejně jako 
vybaven pevným diskem. Nahrávání lze nastavit v EPG, 

ehrávat jako na klasickém video rekordéru, nebo překopírovat do 

slouží jako náhrada videopůjčoven, uživatel 
ů, pořadů apod. Při výběru 

kových informací nebo i zobrazení hodnocení filmu. Po výběru 
stupnost se liší podle podmínek poskytovatele, 

ipojení. Takto připojený internet se 
 balíčků, které se liší 

 + 10Mbit/s internetové připojení. 

 

 

ijímat digitální i analogové vysílání. Televizor je 

 



 

Obr.22 Zapojení 

Obr.23 Zapojení 

Při zapojení viz.obr.23 lze sledovat programy ve vysokém rozlišení v
kabelu. 

Obr.24 Zapojení digitální kabelové televize p

Zapojení digitální kabelové televize přes konektor SCART

Zapojení digitální kabelové televize přes konektor HDMI

lze sledovat programy ve vysokém rozlišení v nejlepší kvalitě

digitální kabelové televize přes konektor SCART s video rekordérem
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es konektor SCART. 

 

es konektor HDMI. 

nejlepší kvalitě pomocí HDMI 

 

es konektor SCART s video rekordérem. 



 

Obr.25 Zapojení digitální kabelové televize p

Obr.26 Zapojení digitální kabelové televize 

Obr.27 Zapojení digitální kabelové televize 

 

 

 

Zapojení digitální kabelové televize přes konektor SCART s video rekordérem

Zapojení digitální kabelové televize jen koaxiálním (anténím) 

Zapojení digitální kabelové televize kombinovaným kabelem SCART/Cinch.
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es konektor SCART s video rekordérem. 

 

 kabelem. 

 

kombinovaným kabelem SCART/Cinch. 
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4.2 Přenosová cesta vysílání ze studií k uživateli 
Na obr. 28 je zjednodušeně zakreslena cesta kterou prochází signál z místa natáčení nebo vysílání až 
ke koncovému příjemci. Mezi těmito dvěma body je zapojena jako mezičlánek hlavní ústředna, která 
reprezentuje poskytovatele televizního vysílání. Poskytovatelé přijímají signál stejným způsobem jako 
uživatelé. Přijímají satelitní signál ze studií která jsou nedostupná kvůli vzdálenostem, pozemní signál 
z bližších studií která vlastní vysílací stanice nebo z páteřních sítí. K signálu, který je dekódován, jsou 
přidávány další služby daného poskytovatele. Po úpravě na konečné vysílání je signál znovu 
modulován pro jednotlivé standardy digitálního vysílání. Pro pozemní vysílání je signál veden 
kabelovou sítí k vysílačům, které ho vysílají pro příjem pomocí terestriálních antén. Satelitní vysílání 
je pomocí družic přijímáno přes parabolickou anténu. Kabelové vysílání je pomocí distribučních 
stanic zesilováno a vedeno až k domovním rozvodům.  

 

 

Obr.28 Vysvětlivky k obr. 29 
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Obr.29 Přenosová cesta signálu od poskytovatele k uživateli
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4.3 Set-top box (STB) 
Set-top box je samostatné zařízení pro příjem digitální vysílání používaný jako převodník pro stávající 
televizory. Používá se u standardů DVB-C, DVB-T, DVB-S i IPTV. Přijímač konvertuje digitální 
signál na analogový např. normy NTSC, SECAM nebo Pal se kterými pracují starší  televizory.  Set-
top boxy se vyrábějí s různým hardwarem a softwarovou výbavou.  

Nevýhoda STB je v případě sledování  více televizorů např. v bytě nebo domku na jeden STB. Na 
všech obrazovkách poběží stejný program který je zvolený na STB a jednotlivý diváci nemohou sami 
měnit programy. Další nevýhoda nastává ve více ovladačích, jeden ovládá STB a druhý televizor. Oba 
tyto problémy jde vyřešit nákupem univerzálních ovladačů nebo vhodněji novějších televizorů s již 
zabudovaným tunerem.    

 

Obr.30 Blokové schéma Set-top Boxu 

Tuner 

Kanál na kterém je vysílán požadovaný multiplex je vybírán pomocí tuneru. Ten pak konvertuje vf 
signál do základního pásma, který je dále zpracováván v STB.  

Demodulátor 

Signál prochází blokem demodulátoru který je většinou tvořen jedním čipem s obvody demodulátoru 
QAM, který převádí signál na analogový, Reed-Solomon dekodéru, který opravuje chybové bity  a  
zpětných prokládačů. Tento výstupní signál je dále veden do demultiplexoru ze kterého vychází 
transportní tok MPEG-2 TS.  

Descrambler 

Descrambler slouží k zamezení neautorizovaného přístupu ze strany zákazníka, neboli  rozšifrování 
signálu podle klíče od poskytovatele.  Dešifrovací klíč je napevno vložen do STB, který dodá přímo 
poskytovatel k placené službě nebo může být klíč načten z dekódovací karty kterou také dodává 
poskytovatel pokud si zákazník koupí jiný kompatibilní STB.  

Demultiplexor 

Pomocí předem definovaných tabulek se v demultiplexoru vybírají jednotlivé transportní toky neboli 
elementární obrazové, zvukové a datové toky současně se servisními informacemi.  
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MPEG-2 dekodér 

Dekodér MPEG-2 je tvořen třemi samostatnými dekodéry (obrazový,zvukový a datový). Dekodéry 
konvertují signál do původního formátu a  poté jej zpracovává grafický obvod.  Video dekodér 
s grafickým ovladačem transformuje obrazové pakety do sekvence obrázků pomocí staršího kódování 
PAL,SECAM nebo NTSC které jsou schopny poté zobrazit starší televizní přijímače.  Audio neboli 
zvukový signál je převeden pomocí D/A převodníku. Na výstupu je po té  analogový audio, video 
signál. Dekodér a mikroprocesor bývá ve většině zařízení tvořen jedním čipem. Mikroprocesor v STB 
řídí dekódování datových toků.   

Dekódovací karta 

Bez dekódovací karty v STB může uživatel nejčastěji přijímat jen základní programovou nabídku 
určenou poskytovatelem.  Nejčastěji bývají karty dodávané přímo od poskytovatele po zaplacení 
rozšířené programové nabídky. Tyto karty jsou dodávané již se zařízením STB se  kterým  jsou 
vzájemně spárované a proto není možné takovéto karty používat v jiných zařízeních i když jsou 
kompatibilní.   

 

4.4 Výběr vhodného zařízení 
Z důvodu vypnutí analogového vysílání musí uživatelé zvážit jakým způsobem chtějí inovovat jejich 
dosavadní domácí televizní techniku viz.obr.31. Při použití stávajících televizorů bez možnosti 
vložení CI modulů je nezbytnou nutností zakoupit Set-top box, který bude převádět digitální signál na 
analogový, nebo koupit nový televizní přijímač s již zabudovaným tunerem pro digitální vysílání 
neboli IDTV. Při výběru zařízení je vždy nutné ověřit funkčnost s poskytovatelem televizního 
vysílání, nebo přímo vybírat z jím poskytnuté nabídky zařízení. Výběr zařízení lze provést podle 
vývojového diagramu a následující tabulky viz.tabulka 4. Podle požadované služby zjistíme čím musí 
být zařízení vybaveno.   

 

Obr.31 Vývojový diagram výběru zařízení pro digitální kabelovou televize. 
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      Co musí zařízení obsahovat? 

Varianta Zařízení Jaké chci vlastnosti? Pevný	disk  HD	tuner  HDMI  CI	slot  2	konektrory	SCART  USB Audio	výstup  
Wi i
/port	RJ45  

1 

N
ov

á 
te

le
vi

ze
 

Nahrávání Ano - - - - - - - 

Programy v HD - Ano Ano - - - - - 

Time shift Ano - -   - - - - 

Placené programy - - - Ano - - - - 

Připojení ex. zařízení - - - - Ano - - - 

Nahrávání dat z PC Ano - - - - Ano - - 

Připojení audio soustavy - - - - - - Ano - 

Prohlížení internetu - - - - - - - Ano 

3 

S
et

-t
op

 B
ox

 

Nahrávání Ano - - - - - - - 

Programy v HD - Ano Ano - - - - - 

Time shift Ano - -   - - - - 

Placené programy - - - Ano - - - - 

Připojení ex. zařízení - - - - Ano - - - 

Nahrávání dat z PC Ano - - - - Ano - - 

Připojení audio soustavy - - - - - - Ano - 

Prohlížení internetu - - - - - - - Ano 

Tabulka. 4 Vlastnosti zařízení 

1. Vybíráme zařízení s interním pevným diskem, nebo zařízení s možností připojení ext. úložiště dat (USB, eSATA) 

2. V popisu vlastností zařízení může být uvedeno HD tuner nebo MPEG-4  kompatibilita.  

3. Ke starší televizi schopné zobrazit programy ve vysokém rozlišení je nutné pořizovat Set-top box s HDMI konektorem pro dosažení kvality obrazu.  

4. Pro zpřístupnění placených programů dodává poskytovatel CA modul s dekódovací kartou která se vloží do CI slotu.  

5. Pokud chceme připojit DVD, Bluray nebo Video rekordér je nutné vybírat zařízení se dvěma konektory SCART 

6. Pokud chceme připojit televizi k externí audio soustavě vybíráme zařízení s odpovídajícím audio výstupem(S/P-DIF, Cinch, …) 

7. Pokud chceme na televizi používat rozšířené služby jako prohlížení WWW stránek, hodnocení pořadů, hry apod.  
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Výběr nové televize 

V současné době je velký výběr televizorů s již zabudovaným digitálním tunerem (IDTV), proto lze 
novou televizi vybírat podle požadavků na vlastnosti a ceny.  Většinou jsou vybaveny více než jedním 
digitálním tunerem např.tunerem pro DVB-C a DVB-S.  Při výběru nové televize je nutné počítat 
s vyššími pořizovacími náklady. Výhodou je nutnost používání jen jednoho dálkového ovládání.  

Výběr CA modulu 

V případě že je starší televize vybavena CI slotem, je možné od operátora pořídit tzv. CA modul 
viz.obr.32, který nahrazuje Set-top box. Odpadá tím tedy nutnost pořizovat další zařízení s druhým 
dálkovým ovládáním. Lze tedy na starší analogové televizi sledovat digitální vysílání a pokud je 
televize schopná zobrazit HD kvalitu tak i programy ve vysokém rozlišení. Nevýhodou CA modulů je 
nemožnost umožnění více funkcí jako u STB nebo IDTV, neumožnuje nahrávání, timeshift, možnost 
připojení k internetu apod.  

 

 

 

Obr.32 CA modul s přístupovou kartou 

Výběr Set-top boxu 

Krok 1 Před výběrem STB je nutné zjistit pomocí kterého konektoru bude televizor připojen.  

SCART – většina STB se připojuje k televizorům pomocí konektoru SCART viz.obr.33, pokud je 
tedy televizor vybaven vstupem SCART je výběr velmi zjednodušen. V případě kdy je STB vybaven 
dvěma konektory SCART znamená to možnost připojení dalších zařízení jako DVD, Video (VCR) 
nebo Bluray rekordérů.  

 

Obr. 33 SCART 
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Anténní vstup – Pokud televizor není vybaven jiným než standardním anténním ( koaxiálním ) 
vstupem viz obr.34, je nutné vybírat STB s RF modulátorem.  

 

Obr. 34 Anténní vstup 

CINCH – Televizor může být vybaven konektory Cinch viz obr.35. Video – žlutý, levý audio kanál – 
bílý, pravý audio kanál – červený.  

 

Obr. 35 Cinch 

 

S-video – Konektor S-video viz obr.36 bývá typicky např. u LCD televizorů.  

 

Obr.36 S-video 

HDMI – Propojení pomocí HDMI kabelu viz obr.37 je vhodné např. u starších domácích kin, 
plazmových nebo LCD televizorů s větší šířkou obrazovky. Např. pro dosažení nejlepšího obrazu u 
televizorů s HD rozlišením lze dosáhnout jen pomocí HDMI kabelu. 

 

  Obr. 37 HDMI 
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Krok 2 V druhém kroku výběru je nutné určit kolika tunerový by měl STB být. Při zapojení jedno 
tunerového STB se dvěma konektory SCART , umožnuje toto zapojení připojit Video rekordér, který 
bude schopen nahrávat jen aktuálně zvolený program.  Tento problém řeší výběr STB s více, 
nejčastěji dvěma tunery. Pomocí těchto STB je tedy možné připojit záznamové zařízení na výstup 
druhého tuneru, díky kterému bude možnost nahrávat jiný než právě sledovaný program.  

Krok 3 STB může být vybaven pevným diskem pro uložení dat nebo konektorem pro připojení 
externího datového úložiště na které lze nahrávat pořady a po té je např. přehrávat později nebo 
překopírovat do počítače. Při výběru STB s možností nahrávání na pevný disk je vždy vhodnější volit 
dražší zařízení s více tunery pro možnost nahrávat jiný než právě vybraný program.  

Doplňkové výstupy STB : 

 USB port – může sloužit k aktualizaci zařízení nebo připojení dalších externích zařízení např. 
externí pevný disk. 

 E-SATA port – slouží k rychlejšímu připojení s externím pevným diskem. 

 RS 232 port – slouží k připojení k počítači nebo druhému STB. Pokud je STB vybaven tímto 
portem je možné ho snadněji aktualizovat nebo po propojení s druhým STB jednoduše 
překopírovat nastavení prvního STB na druhý.  

 RJ45 port – ethernetový port slouží k připojení STB k internetu. Připojený STB k internetu 
může nabízet doplňkové služby jak prohlížení internetových stránek, hodnocení pořadů, 
internetové bankovnictví, jednoduché online hry apod.   

 S/P-DIF – optický zvukový stereo výstup pro připojení výkonnějších audio sestav. Slouží 
k připojení audio soustav, které vyžadují nekomprimovaný audio signál.  

 

 

 

Obr.38 Set-top box  

Obr.38 je příkladem Set-top boxu pro příjem digitální kabelové televize. Zabudovaný CI slot. Plná 
kompatibilita s H.264/MPEG4/MPEG2 formáty (HD/SD) a DVB-C tunerem. HDMI,SCART, 
CINCH, S/PDIF, RJ45 konektory. Pozastavení a přetočení živého vysílání (Timeshift). Programový 
průvodce (EPG). Skupiny oblíbených programů a uspořádání programů podle čísla nebo abecedy.  
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Závěr 
V úvodní části bakalářské práce popisuji vývoj a rozšíření televizních přijímačů v USA a bývalém 
Československu. Uvádím časovou linii nárůstu počtu analogových i digitálních přijímačů. Ve druhé 
kapitole popisuji jednotlivé standardy digitálního vysílání a jejich porovnání se standardy druhých 
generací. Ve třetí kapitole se zaměřuji systém DVB-C, jeho výhody a nevýhody, způsob zpracování 
signálu na vysílací a přijímací straně. Po té popisuji kabelové sítě s jejich přenosovými médii a cestu 
signálu ze studií až po koncového uživatele. Čtvrtá kapitola je psána jako vysvětlení digitální televize 
uživateli bez předešlých zkušeností nebo technických znalostí s digitálním televizním vysíláním. 
Nejdříve zde popisuji důvod přechodu na digitální vysílání, výčet jeho možných služeb a schémata 
možných zapojení přijímačů. Pomocí orientačního obrázku zde vysvětluji jak se dostává signál z 
televizních studií přes poskytovatele až k domovním rozvodům. Poslední část práce obsahuje návod 
podle kterého lze snadno určit ideální řešení při výběru zařízení pro příjem digitálního vysílání. 
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